
 

 

 1תשפ"א הלימודים תמרצים מצטיינים לשנ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא 

  

 
 .בסוף המסמךליך בחירת המצטיינים תיאור תה 1

 הצטיינות על חדשנות פדגוגית 

 פקולטה  שם פרטי  שם משפחה תואר

 שרונה מרכוס -אליאס גב'
-כלל ,הפקולטה לחינוך

 מכללתי 

 מצטיינים בהוראה 

 שם משפחה תואר
שם 
 פרטי 

 פקולטה 

 הפקולטה לחינוך  , הפקולטה לחברה ותרבות  רונית חיימוב אילי ד"ר

 הפקולטה לחינוך  טלי  יעקובי  ד"ר

 המכון האקדמי הערבי–הפקולטה לחינוך  פאדי נחאס ד"ר

 הפקולטה לחינוך  טליה  קונסטנטין  ד"ר

 המדרשה -מנויות הפקולטה לאו נטע  ולסוב-רם  ד"ר 



 

   

 ים עם ממוצע גבוה בהוראה רצ מ

 פקולטה  שם פרטי  שם משפחה תואר

 המכון האקדמי הערבי  –הפקולטה לחינוך   רוידה אבו ראס  ד"ר

 הפקולטה לחינוך  סיגלית ברילאבירם  

 הפקולטה לחברה ותרבות  ,  הפקולטה לחינוך קארן  אייבל  

 המכון האקדמי הערבי  –הפקולטה לחינוך   אעתידאל  אלבאסל 

 הפקולטה לחינוך   שרונה מרכוס -אליאס 

,  הערביהמכון האקדמי  –הפקולטה לחינוך   יעל  בלבן  ד"ר
 ה לחברה ותרבות הפקולט

 הפקולטה לחינוך  , ה לחברה ותרבותהפקולט רונית חיימוב אילי ד"ר

המכון האקדמי  –הפקולטה לחינוך  מכללתי, -כלל ואיל טיבי  ד"ר
 הערבי 

 מכון האקדמי הערבי  ה–הפקולטה לחינוך   תמי  יאיר  ד"ר

 המכון האקדמי הערבי  –הפקולטה לחינוך   עדנאן  יאסין 

 הפקולטה לחינוך   טלי  יעקובי  ד"ר

 הפקולטה לחינוך   תמר ירון ד"ר

 הפקולטה לחינוך  עדי  ורד -לוי ד"ר

 ה לחברה ותרבות הפקולט שלומית לנגבוים ד"ר

 המכון האקדמי הערבי  –הפקולטה לחינוך   נאסרה  מחאגנה ד"ר

 המכון האקדמי הערבי  –לחינוך  הפקולטה  רמה מנור ד"ר

 המכון האקדמי הערבי  –הפקולטה לחינוך   פאדי נחאס ד"ר

 הפקולטה לחינוך  בלומה  סגל ד"ר

 הפקולטה לחינוך  טליה  קונסטנטין  ד"ר

 הפקולטה לחינוך  שמעון  רביצ'ב ד"ר

 הפקולטה לחינוך  אורית  פרנקו-שורץ ד"ר

 הפקולטה לחינוך  דפנה  שחר ימס  ד"ר

 הפקולטה לחברה ותרבות  אילון שמיר ד"ר

 מכון האקדמי הערבי  ה–הפקולטה לחינוך   ח 'ראג שרקייה ד"ר



 

 

 מרצים המקבלים הצטיינות על הוראה בקורס 
 בחלוקה לפי מספר לומדים בקורס 

 סטודנטים 25 – 10קורסים בהם השתתפו 
 שם הקורס פקולטה  שם פרטי  שם משפחה תואר

 מוחמד  אמארה  פרופ'
הפקולטה לחברה  

 ותרבות 
 סוציולינגוויסטיקה 

 יונתן  בר גיורא  
  - אמנויות הפקולטה ל

 מדרשה ה
 סאונד בימוי פסקול 

 הפקולטה לחינוך  שרית גדעוני כהן ד"ר
הורות והדרכת הורים לילדים עם ליקויי למידה 

 והפרעות קשב 

 שפת סימנים למתקדמים הפקולטה לחינוך  יפעת זאב-זיו בן 

 2הערכה והתערבות  הפקולטה לחינוך  רונית חיימוב אילי ד"ר

 רעילות וארסיות בעולם החי הפקולטה לחינוך  טלי  יעקובי  ד"ר

 הפקולטה לחינוך  עדי  ורד -לוי ד"ר
  -אוריינות מחקרית למתקדמים: מחקר כמותי 

 מתוקשב חלקית

 מוהנד מחאג'נה ד"ר
הפקולטה לחברה  

 ותרבות 
 תקשורת פוליטית

 אברהים  מחאגנה ד"ר
– הפקולטה לחינוך 

 המכון האקדמי הערבי 
 חברתית בביה"ס  -סמינריון: התנהגות א

 עבד מרעי ד"ר
– הפקולטה לחינוך 

 המכון האקדמי הערבי 
 אקדמיה כיתה -הכשרה מעשית 

 חינוך כאתגר אסתטי ומוסרי  הפקולטה לחינוך  אורית  פרנקו-שורץ ד"ר

 יסודי -אוריינטציה דיסציפלינארית במתמטיקה  הפקולטה לחינוך  חיית  שחם ד"ר

 הבעה בע"פ  - רמה ג  -עברית בהוראה על שלוחתי  מיכל שמשי בן ארי 
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 סטודנטים 50 – 26קורסים בהם השתתפו 
 שם הקורס פקולטה  שם פרטי  שם משפחה  תואר 

 
- אליאס
 מרכוס 

 סדנת סטאז' חינוך מיוחד תי מכלל -כלל   שרונה

 גבארין עבדאלנאסר ד"ר
– הפקולטה לחינוך 

 י המכון האקדמי הערב
 ערבית בינונית 

 רמה ב  מרוכז  -עברית בהוראה  על שלוחתי  אבי גבורה ד"ר

 מבוא לקרימינולוגיה  הפקולטה לחינוך  רונית חיימוב אילי ד"ר

 אמין יוסף 
– הפקולטה לחינוך 

 י המכון האקדמי הערב
 גיאומטריה א' 

 הפקולטה לחינוך  עדי  ורד -לוי ד"ר
  -אוריינות מחקרית למתקדמים: מחקר כמותי 

 מתוקשב חלקית 

 נאסרה  מחאגנה ד"ר
– הפקולטה לחינוך 

 י המכון האקדמי הערב
 ספרות ילדים: היבטים רגשיים וחברתיים 

 יאסר  סנדוקה  ד"ר
– הפקולטה לחינוך 

 י המכון האקדמי הערב
 התנהגותיותהבנה וטיפול בבעיות 

 לי  שיר ד"ר
הפקולטה לחברה  

 ותרבות 
 מבוא לספרות ילדים ונוער 

 
שמשי בן  

 ארי 
 כתיבה אקדמית על שלוחתי  מיכל

 

 

 

 סטודנטים  ומעלה 50קורסים בהם השתתפו 

 תואר
שם 

 משפחה
שם 
 פרטי 

 שם הקורס פקולטה 

 הפקולטה לחינוך  אורית  גילור ד"ר
המיוחד מערכת החינוך -קהילה-משפחה

 לאקדמאים

 עבירות מין ועברייניהן  הפקולטה לחברה ותרבות  דניאל  וטלמן  ד"ר

 היבטים התפתחותיים ברכישת חשבון  הפקולטה לחינוך  בר שי-זוהר ד"ר

 שיטות מחקר בהוראה  הפקולטה לחינוך  עדי  ורד -לוי ד"ר

 

          



 

 בהוראההצטיינות  תהליך בחירת

 בשנת הלימודים תשפ"א 

שממלאים   פי סקר הערכת ההוראה-עללהצטיינות בהוראה נבחרים המרצים המרצות ו 

הוראהות והסטודנטיםהסטודנטי  : . במכללה נקבעו שלוש קטגוריות להצטיינות בְּ

 הצטיינות על חדשנות פדגוגית  •

 הצטיינות בהוראה  •

   ראת קורסהצטיינות בהו •

ציגה  הש אור המודלל  סמרכו-שרונה אליאסמרצה  למוענק  – הצטיינות על חדשנות פדגוגית

 . דה מרחוקהלמיהתאימה אותו הלימודים תשפ"א בשנת להוראה ואשר 

וועדה למרצים שנבחרו על בסיס סקר הערכת ההוראה  מוענק   - הצטיינות בהוראה

שזכו לממוצע   מרצות ומרצים שלנבנתה רשימה בשלב הראשון, . ואיכותה הוראהה שהתייחסה לאופני

אחוז המשיבים על סקר  ארבעה קורסים  ב לפחות   תוכםמכל הקורסים שהם מלמדים, גבוה ב 

התבקשו לכתוב את ה'אני  המרצים והמרצות מרשימה זו. 50% הערכת ההוראה היה גבוה מ

כן,  -האחרונות. כמומאמין' שלהם בהוראה. לא נכללו מרצים שקיבלו הצטיינות בשלוש השנים 

 .  סגל זההתבקשו הממונים האקדמיים שלהם לכתוב כיצד הם רואים את ההוראה של 

ועדה בראשות הנשיאה, פרופ' יולי תמיר, קראה בעיון את הדברים שנכתבו והתרשמה מהרצון 

לחדש ולעדכן את ההוראה מידי שנה, מהדגש הניתן ללמידה פעילה ולשילוב הכלים  

 . ןמצטיי המרצארבע מרצות מצטיינות והוראה. נבחרו הדיגיטליים ב

סיס סקר הערכת  - הצטיינות בהוראת קורס המרצים המצטיינים בקטגוריה זו נבחרים על בְּ

ההוראה לקורסים פרטניים, בחלוקה לשלוש קבוצות לפי מספר לומדים בקורס: עשרה לומדים  

עד עשרים וחמישה, עשרים ושישה עד חמישים, חמישים ואחד ומעלה; נבחרים רק קורסים  

ם בקטגוריה זו זכו לממוצע ההערכה  . המרצי50% -שבהם אחוז המשיבים לסקר היה גבוה מ

ָסה של כ   מן הקורסים עם הממוצע הגבוה בכל קבוצה.  5%-הגבוה ביותר על פי ִמכְּ

 


